
Nd. 63. Nefndarálit

um frv. til laga um bókasöfn prestakalla.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefir orðið sam m ála um að mæla með þvi, að frv. verði 
saraþykkt með nokkrum  breytingum. Launakjör presta bér á landi leyfa ekki 
mikil bókakaup, en hvergi er prestum  meiri nauðsyn en bér i strjálbýlinu 
að bafa góðan bókakost. E r og vel farið, að gerðar séu ráðstafanir til, að 
guðfræðibækur varðveitist á prestssetri, en skiptist ekki upp með dánarbúi 
hvers prests til litils gagns þeim, sem bljóta, eins og oft vill verða.

Um einstakar breytingartill. skal þetta tekið fram:
1. Orðabreyting.
2. Orðabreyting að mestu.
3. Greinin færð til betra máls og bætt við ákvæði um það, hvernig 

bókanefnd skuli skipta með sér störfum. Þá er og efni 6. gr. tekið upp i grein- 
ina með breyttu orðalagi.

4. Nefndin sér ekki fært að leggja annað til en að lækkað verði um 
frekan helming framlag rikissjóðs frá þvi, sem til er ætlazt i frv., enda þarf á 
þessu þingi og að bækka styrk til alm ennra bókasafna, og er þó tæpast lik- 
legt, að bann bækki meira en svo, að hann nemi þeim styrk tvöföldum, sem 
hér er lagt til, að verði veittur sérbókasöfnum presta.

5. Efni 6. gr. er tekið upp i 3. brtt.
6. 1 fyrri brtt. er gert ráð fyrir bókagjöfum, enda er liklegt, að prestar 

gefi sérfræðibækur sínar til bókasafna prestakalla, og er þá létt, að þeir til- 
kynni próföstum, sem samkv. frv. eru eftirlitsmenn safnanna, bókagjafir.



7. Orðabreyting.
8. 1 brtt. er presti gert að sjá um vátryggingu hókasafns og greiðslu 

iðgjalda. Fylgir þvi óþarflegt umstang fyrir prófast, að eiga að annast vá- 
tryggingar á mörgum bókasöfnum og innbeim tu iðgjalda bjá rikissjóði. Munu 
iðgjöldin reynast svo lág, að ástæðulaust er að létta þeim af prestum .

9. Breytt orðalagi greinarinnar.
10. Nefndin telur eigi rétt að svipta kaupstaðapresta þeim blunnindum , 

sem eru að embættisbókasafni, enda liklegt, að kaupstaðabókasöfnunum  berist 
hvað mest af sérfræðibókum að gjöf, sem að öðrum  kosti m undu dreifast og 
glatast, eins og áður er sagt. Nægir sú takm örkun, sem sett er í 3. brtt., að 
afskekkt prestaköll skuli ganga fyrir öðrum  um  styrkveitingar.

Samkvæmt framantöldu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt 
með svofelldum

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Stofna má bókasöfn fyrir prestaköll með bókagjöfum og bókakaupum , 

svo sem nánar er tiltekið i lögum þessum. -
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Til bókasafna prestakalla skulu einkum keyptar bækur guðfræðilegs 
og heimspekilegs efnis. Þó má og kaupa til safnanna alm ennar fræðibækur 
og úrvals skáldrit. Bókasöfnin þiggja bækur að gjöf, bvers efnis sem eru.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Bókanefnd prestakalla skipa þrír menn. Kýs prestastefnan tvo þeirra 

og einn varam ann, en kirkjum áiaráðuneytið skipar einn mann, kunnan 
að smekkvisi og þekkingu á bókm enntum . Nefndin skal kosin og skipuð 
til þriggja ára i senn og skiptir sjálf með sér störfum. .

Bókanefnd skal veita leiðbeiningar um val bóka, annast kaup á þeim 
og úrskurða um það, hvort bækur fullnægi skilyrðum 2. gr. Nefndin sker 
úr um það, bverjum skuli veita styrk til bókakaupa og hvaða bækur 
skuli kaupa af þeim, sem óskað er eftir, þegar um sóknir fara fram úr 
þvi, sem hám ark rikisstyrks leyfir.

Bókasöfn afskekktra prestakalla skulu ganga fyrir öðrum  um styrk- 
veitingar.

4. Við 5. gr. í stað »10 þús. kr.« i lok greinarinnar komi: 4 þús. kr.
5. Við 6. gr. Greinin fellur niður, og breytist greinatalan sam kvæm t þvi.
6. Við 7. gr. Siðari málsgrein orðist svo:

Prestar skulu árlega senda prófasti skrá um gefnar bækur. Skal pró- 
fastur gera aðalskrá um bókasöfn i prófastsdæminu, sundurliðaða eftir 
prestaköllum.

7. Við.8. gr. Fyrir »geymdar« i lok greinarinnar kom i: varðveittar.
8. Við 9. gr. 1 stað tveggja fyrstu málsliða komi:

Bókasafn prestakalls skal geymt á heimili prests. Presti er skylt að 
vátryggja safnið gegn eldsvoða.



9. Við 10. gr. Greinin orðist s y o :

Presti er skylt að lána sóknarhörnum  bækur úr bókasafni presta- 
kalls sins, sér að bagalausu. Lántakandi er skaðabótaskyldur, þegar bækur 
skaddast eða glatast. Útlánaskrá skal fylgja hverju bókasafni. Skal prestur 
leggja kapp á, að bókasafn prestakallsins verði söfnuðinum að sem mest- 
um notum.

10. Við 11. gr. Fyrri málsliður orðist svo:
Prestum og próföstum er skylt. að gefa þær skýrslur um bókasötn 

prestakalla, notkun þeirra og varðveizlu, sem bískup fyrirskipar.
11. Við 12. gr. Greinin fellur niður.
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